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ن علیهم قبور با توجه به آیه  یبررسی بنا

ّ
لنتخذ

 مسجدا  
 *بهمن قاسمی

 چکیده
بر عـدم حرمـت بنـای بـر  (،تیمیه و سایر سلفیاننخالف ابر ب)علمای مذاهب اسالمی 

، (مثـل بنـا بـرای فارفروشـی)برخی آن را مکروه و در مواردی  البته ؛اجماع دارند قبور
زین برای اثبا  نظر خودحرام می انـد کـه یکـی از ای تمسـک کـردهبه ادله ،دانند. مجو 

یان ایـن عمـل را حـرام و در مقابـل، سـلف ؛باشـدمـی َل ّتخمّنَعليهمَواجداًَآیه ،آنها
فی کرده و هدم بنای بر قبور را واجب میذریعه به دانند. آنها داللت این سوی شرک معر 

گویند: این حکم در ادیان گذشته بوده مثال می ؛اندآیه را رد و اشکاالتی بر آن وارد کرده
روایا  نهـی از برخی دیگر نیز با استناد به  ؛توان آن را برای مسلمین ثابت دانستو نمی

که در آیه، قصد ساخت مسجد بـر قبـر اصـحاب کهـم را اند: کسانیبنای بر قبور گفته
 از مشرکین بودند نه مومنین! ،داشتند

ر در مفاد آیه ، و روایاتی که در این زمینـه وارد شـده َل ّتخمّنَعليهمَواجداًَ لکن با تدب 
از مومنین بودند و این کـار را مسجد را داشتند  ساخت گروهی که قصد گردد،روشن می

ر در روایا  ناهیه ؛نیز انجام دادند جهـت این نهی، به شود کهروشن می همچنین با تدب 
ت مشرکین بود جهـت عبـاد  و با جواز بنای بر قبور اولیا به هپرستش صاحبان قبور توس 

 منافاتی ندارند. ،خداوند
 .َل ّتخمّنَعليهمَواجداًَ، ماصحاب که ،سلفیان ،بر قبور یبنا: هاواژهکلید

                                                 
ل  پژوهدانش *  موسسه داراإلعالم، شعبه شیراز، دوره أو 

alave313m@gmail.com. 
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ه  م دمع
ُهَ فرماید:ای است که پروردگار به انسان آموخته و می شیوه ،دفن مردگان در قبر َفَبَعَثَالَلّ

ِ يِه...
َ
َنُهََكْيَفَُنَواِريََسْوَءَةَأ اما ساخت بنا و مسجد بر قبـور،  0؛ُغَراًباََنْبَحُثَِفحَاأْلَْرِضَِلُيِر

انـد و لکن قبـور أولیـا از ایـن قاعـده اسـتثناء شـده ؛ها صحی  نیستدر مورد مطلق انسان
ْنَ َِفيَهاَ شاهد این مطلب آیه اَعَةَََلََر َالاَّ نَّ

َ
ََوأ ِهََحقٌّ ََوْعَدَاللَّ نَّ

َ
ْعَثْرَناََعَلْيِهْمَِلَيْعَلُ واَأ

َ
َوَكَمِلَكَأ

ْوَرُهْمََفَقاُلواَاْبُ واََعَليَْ
َ
ْورِرِهْمَِنْذََنَتَ اَزُعوَنََبْيَ ُهْمَأ

َ
ِمنَوََغَلُبواََعَلرىَأ ْعَلُمَِبِهْمََقاَلَالَّ

َ
ُهْمَأ ِهْمَُبْ َياًناََربُّ

ََعَلْيِهْمََوْاِجًدا ِخَمنَّ ت از ابن ،با این حال ؛باشدمی ،2َلَ تَّ ابیان به تبعی  ه و در بدعتی وه  تیمی 
هدم ایـن امـاکن سوی شرک دانسته و نسبت به شوم، بنای بر قبور اولیا را حرام و ذریعه به

 کنند.اقدام می (آلودبه بهانه مبارزه با امر حرام و شرک)
ها و مقاالتی نوشته شـده اسـت. سـلفیان نیـز در مقابـل، بر قبور، کتاب یدر زمینه بنا

یه تـوان بـر اثبـا  جـواز های ماالفین خود دارند. یکی از دالیلی که میهایی بر استداللرد 
ََعَلْيِهْمََوْاِجًدا کرد، آیهبنا و مسجد بر قبور اقامه  ِخَمَنّ است که سلفیان داللـت آن را  َلَ َتّ

یاتی بر آن زده مورد  ،اشکاال  سلفیان بر داللت این آیه ،در این مقاله ؛اندقبول نداشته و رد 
 گیرد.بررسی قرار می

 نظر علمای مذاهب اسالمی درباره بنای بر قبور 
درباره بنای بـر قبـور  ،های خودان متمادی در کتابعلمای مذاهب اسالمی در طول سالی

و فقـت در  طـور مطلـق حـرام ندانسـتهآن را بـه ،گاه مانند سـلفیانولی هیچ ؛اندبح  کرده
 باشـدمـیکه محل  عبور و مرور مردم است و مکانی عمومی بنا در جایی مانند ،برخی موارد

 ند از:امای مذاهب اسالمی عبار اند. حکم بنای بر قبور در بیان علرا حرام دانسته

                                                 
 .79. سوره مادده، آیه1

گاه ساختیم تا بدانند که وعده خدا  خودشان حالهگونه مردم آن دیار را بو بدین. »2 قیامت هیچ   است و در فرا رسیدن حقآ
ای گفتند: بر روی آنها ساختمانی بنا  کردند، پس عده دیگر نزاع میکهنگامی که میان خود در کارشان با ی ؛شکی نیست

ایشان معبدی بنا  ایکه بر کارشان غلبه یافتند گفتند: حتماا بر کسانی  آنان داناتر است. سرانجام  حالپروردگارشان به .کنید
 .(89سوره کهم، آیه). «خواهیم کرد
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 . علمای شیعه1
مـه و دیگـر اولیـا از ایـن ادلکـن قبـور  0؛حکم اولیه بنای بر قبور در فقه شیعه کراهت است

 اند.قاعده استثنا شده
اس ،المزارشی  مفید: ایشان در کتاب  ، بـه کیفیـت در باب زیار  قبر حضر  عب 

-روشـن مـی ،با این بیـان 2؛کندحضر  اشاره میزیار  قبر و دعا در حرم و نزد ضری  آن 

 بلکه استحباب بنای بر قبور اولیا هستند. ،که شی  مفید از قادلین به جواز گردد
 مشـهد عمـار  اسـتحباب»نـام بـابی بـه ،رسیائل ال ییعهشـی  حـر  عـاملی: ایشـان در 

معتقـد او  9.آورده اسـت «کثر  زیارتهـا وتعاهدها و مةداأل  مشاهد و أمیرالمؤمنین
ه بنای بر قبور پیامبر اکرم ،است ، ولی بر قبـور دیگـران مکـروه  و أدم  مستحب 
  4.است

ل: گوید: صدوق روایتـی می   ری ال یعه فی أحکا  ال رخعدایشان در کتاب  شهید أو 
چراکـه  ؛فرماید: قبـر مـرا قبلـه و مسـجد قـرار ندهیـدمی که پیامبر است نقل کرده

لعنت کـرده اسـت.  ،دادندخود را مسجد قرار می یاینکه قبور انبیاخداوند یهود را به سبب 
این اخبار را صدوق و شـیاین و جمـاعتی از  که گویمدارد: من میشهید در ادامه بیان می

کـه بـدون اند! در حـالیاند و هیچ قبری را از آن استثناء نکردهمتأخرین در کتب خود آورده
با این روایـا   ،نماز خواندن در مشاهد مقدسهو بور ادمه بنای بر ق مورد  امامیه در دو  ،شک

توان بر این اخبار اشکال وارد کرد! چراکه برخی آحاد هسـتند و بنابراین می ؛ماالفت دارند
 1.ندهست عارضدر تبرخی اسنادشان ضعیم است و اخبار مشهورتری با آنها 

 . علمای حنفی0
برخـی از  ؛اندکراهت بنای بر قبور اشاره کرده احناف در کتب خود گاهی به جواز و گاهی به

                                                 
د بن یعقوب، 1  .882،  7،  الکافی. کلینی، محم 

 .987،  المزارد بن نعمان، محم   ،. مفید2

 .812،  95،  رسائل ال یعد. حر  عاملی، أبوجعفر، 3

 .271-235،  8. همان،  4

 .73،  8،    ری ال یعد في أحکا  ال رخعد محمد، ،عاملی. 5
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 ند از:ااین موارد عبار 
علی قاری: صاحب کتاب  حسن بن  )وقتی معروفی در شرو حدی  ،مرقاة المفاتی مال 

ه حسن بن علی    گویـد: ظـاهرمـی 0(،ای بـر قبـر او بنـا کـرداز دنیا رفت، همسرش قب 
 قرادت قـرآن و برای ذکر و ،تان بر قبر اوجهت اجتماع دوساین است که زدن قبه به حدی 

  2.رحمت بوده است مغفر  و حضور اصحاب برای دعا و
بنـای بـر  :داردبیـان مـی الجهار النّیرة علی ماتصر القیدرریحدادی: صاحب کتاب 

 9.مکروه است ،روایا  رسیده از پیامبر اساس بر ،قبور

 . علمای شافعی.
و اگـر  مکروه بناکننده باشد، قبر اگر در ملک خود   ، بنای برشافعی بر اساس نظر علمای
جواز بنای بر قبـور را  ،فقهای شافعی در برخی موارد نیز .است حرام، در ملک موقوفه باشد

 4.اندماتو به زمین موا  و ملک غیر موقوفه دانسته
 یدارد: بنابیان می إعاند الطالبی در کتاب  دمیاطی: )بکری( ابوبکر دمیاطی شافعی

مگر اینکه ترس از نبش قبر و حفر درندگان یا هدم سیل باشد. کراهت  ؛ر قبر مکروه استب
هـای عمـومی حـرام قبـر در محـل   یولی بنـا ؛لک بانی باشداز م   ،برای جایی است که قبر
 1.شودباع  تضییع حقوق مسلمین می راکهچ ؛است و باید خراب شود

الهسیی  ر در  گوید: غزالـیخود می لکبریفتاری الفقهید ااو در کتاب  هجر هیتمی:ابن
کالمی آورده است که داللت بر جواز بنای بر قبور علما دیـن و مشـای  و سـایر صـلحا  اإلحیاء

چراکـه در طـول سـالیان  ؛شـودجواز این امر بعید نیست و حمل بر اکرام آنها مـی ؛ البته،دارد
یک از علمـا اند و هیچوجود داشته این بناها (،ناز قدیم تا اال)متمادی و عصرهای گوناگون 

ن)و صلحا و والیان امر دین   6.اندآن را انکار نکرده ،در قول و فعل خود (،با وجود تمک 
                                                 

 .22،  8،  صری  یااری محمد، . بااری،1

علی،  .2  .9841،  7،  مرقاة المفاتی  شرح م کاة المصایی قاری، مال 

 .995،  9،  الجهارة النیرةحدادی، ابوبکر، . 3

 .97،  8،  الفتاری الفقهید الکبری حجر،، ابنی. هیتم4
 .973،  8،  إعاند الطالبی  علی حل ألفاظ فت  المعی ابوبکر،  ،یدمیاط .5
 .97،  8،  الفتاری الفقهید الکبری حجر،، ابنیهیتم .6
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 . علمای مالکی4
بنـا در  برخـی از علمـای مـالکی نیـز 0؛از نظر پیشوای مالکیان، بنای بر قبور مکـروه اسـت

و اگـر در پیرامـون قبـر و از ملـک خـود  که بر قبر باشد، مکـروهصورتی ملک بناکننده را در
 دانند.  شاو باشد، مجاز و غیر مکروه می

کـاری آن گوید: بنـای بـر قبـور و گـچمی القهانی  الفقهیهجزی در جزی کلبی: ابنابن
  2.شودحرام می ،اگر این عمل برای مباها  و فارفروشی باشدولی  ؛مکروه است

خانـه،  یآورده است: بنا علی المذاب المالکيفقه العبادات  او در کتاب کوکب عبید:
، مدرسه، مسجد و... بر قبر، یا ساخت دیـواری کـه بـر آن احاطـه داشـته باشـد مکـروه هقب  

 9.شودحرام می گرنهو  د؛که قصد از آن تفاخر و زینت نباش جاالبته تا آن ؛است

 . علمای حنبلی0
ای نیـز منـع تحریمـی را هت. عـدبر اساس دیدگاه علمای حنبلی، بنای بر قبور مکـروه اسـ

له می  دانند. ماتو به ملک مسب 
قبـر اگـر در ملـک بـانی باشـد  یگوید: بنامی صری  مسلمنووی: او در شرو خود بر 

  4.باشدحرام می ،ای باشد که راه مردم استمکروه است و اگر در مقبره
ق:ابن  گویـد: مشـهد  ود مـیدر کتاب خـ مرشد الزّرار إلی قبهر األیرارصاحب کتاب  موف 

د بن ابی مد)به مسجد زمام  کهبکر، محم  معروف است و همین زمـام اسـت کـه  (غالم مح 
د بن ابی از ایـن بیـان  1؛بکر در زیر مناره این مسـجد اسـتاین مسجد را بنا کرد و سر محم 

و می ق بنای بر قبور را جایز میبناشود که مشا   داند.موف 

 ب در مورد بنای بر قبور تیمیه و پیروانع یده ابن
بنـای بـر قبـور را حـرام دانسـته و بـه هـدم آنهـا  ،های خـودعلمای سلفی همواره در کتاب

                                                 
 .593،  9،  صر خلیلمن  الجلیل شرح ماتمحمد بن أحمد،  ،مالکی. 1

 .77،  القهانی  الفقهیهجزی، ابوالقاسم، . ابن2
ة،3  .874،  9،  فقه العبادات علی المذاب المالکي . کوکب عبید، حاج 
 .83،  3،  شرح النهری علی المسلمنووی، أبوزکریا،  .4

 .779،  9،  مرشد الزرار الی قبهر االیرار، محمدموفق، . ابن5
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 شود:در زیر به چند نمونه اشاره می که اندتشویق کرده
چه  ؛ حالها، نماز خواندن در کنار قبور استبدعت یگوید: از جملهتیمیه: وی میابن

عنوان مسجد قرار دهند و بر آنها مسجد ه نباشد! اینکه قبور را بهچ ،آنجا مسجد یا بنا باشد
نقـل شـده  چراکه نصو   نهی از این عمل، به تواتر از پیـامبر بدعت است؛ بنا کنند

  0.است
م: او در کتاب خود میابن نویسد: وجوب هدم مواضع شرک، حکم مشـاهدی اسـت قی 

هایی که مورد تعظـیم همچنین سنگ ؛شوندیعنوان بت پرستیده مکه بر قبور بنا شده و به
ک و نذر و بوسیدن    2، همین حکم را دارند.گیرندبرخی از مردم قرار می و تبر 

ــاب  ــوزدهم کت ــاب ن اب: او در ب ــدالوه  ــن عب ــد ب بعــد از نقــل روایتــی از  ،التهحیییدمحم 
 ،بهگوید: بنابر همین روایت، صـحامبنی بر نهی از مسجد قرار دادن قبور می پیامبر

-مسجد نساختند. احمد نیز در مسند خـود حـدی  مرفـوعی از ابـن حول قبر پیامبر

-گوید: از بدترین مردم کسانی هستند که قبور را مسجد قـرار مـیمسعود نقل کرده که می

  9.دهند

 دالیل سلفیان بر حرمت بنای بر قبور 
 ند از:اعبار  کنند کهدالیلی را ذکر می ،سلفیان برای اثبا  حرمت بنای بر قبور

 سوی شرک است. این عمل شبیه فعل مشرکین و ذریعه به1
ده قرن فاصـله بـود و  گوید: بین آدم و نووعباس آورده که میتیمیه روایتی از ابنابن
خاطر تعظـیم قبـور صـالحین، شـرک در میـان در این مد  بر اسالم بودند؛ سحس به ههم

-مبران از ابـناو کتب تفسیر و قصـو پیـ ااریصری  یهمچنین در  ؛آنان روا  پیدا کرد

اََوََلَُسرَواًعاَعباس و دیگران نقل شده است که ذیل آیه  ََود  َ ِلَهَتُکْمََوََلََتَمُرنَّ َوَقاُلواَََلََتَمُرنَّ
َنُعوَقََوَنْاًرا اند: این افراد گروهی از صالحین در قوم نـوو بودنـد. وقتـی گفته َوََلََنُغوَثََو

                                                 
 .924،  8،  اقتضاء الصراط المستقیم لماالفد أصراب الجریمد، تیمیه، أحم. ابن1

م. ابن2 د، جوزیه قی   .447،  7،  زاد المعاد في ادي خیر العباد، محم 

د، بنا. 3 اب، محم   .75-79،  التهحیدعبدالوه 
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سحس تمـاثیلی بـرای آنـان سـاختند و  ؛مردم بر قبور آنها اعتکاف کردند ،یا رفتنداینان از دن
هـا و صـور در میـان قبایـل عـرب راه گوید: سحس ایـن بـتعباس میآنها را پرستیدند. ابن

مشاهدی که بر قبور بنا شده را تعظـیم  ،گوید: شیعیانتیمیه در جای دیگری مییافت. ابن
ـ ،خانـه خـدا کنند و همانند حجـا   اعتکاف میو مثل مشرکین بر آن  کرده رد آن حـ  بـر گ 

 0.کنندمی

 پاسخ
: عباد ، بدون خضوع و خشوع و همراه با اعتقـاد بـه الوهیـت و ربویـت، حاصـل  أوالا

کمااینکـه  ؛که در بنای بر قبور و دعا کنار آن، این دو عنصر وجود نـدارددر حالی ؛شودنمی
بلکـه  ،نـه تنهـا شـرک نیسـت ،سود و دعـا کنـار آنهای کعبه و مس  حجراأل تعظیم سنگ
 آید. حساب میعباد  نیز به

: قوم نوو خـاطر پرسـتش آنهـا بلکـه بـه ؛خاطر تعظیم صلحا مشرک نشدندبه ثانیاا
نقل شده اسـت: ایـن  کثیر در تفسیر خود آورده است: "از امام علیمشرک شدند! ابن

)ود، سواع،  جریر نیز نقل کرده است: اینانشدند. ابنپرستیده می ها در زمان نووبت
بودند و پیروانی داشتند که به آنها اقتدا  یغو  و...( گروهی صال  بین زمان آدم و نوو

اگـر بـرای آنهـا تمثـال  :پیـروان آنهـا گفتنـد ،کردند. هنگامی که این افراد از دنیا رفتندمی
شود؛ پس برای آنها ه عباد  بیشتر میهنگامی که آنان را به یاد بیاوریم شوق ما ب ،بسازیم
د. وقتی این مردم از دنیا رفتند و گروه دیگری جای آنها آمدنـد، ابلـیس تنهایی ساخصور 

بـاران  ،کردنـد و بـه ایـن وسـیلهها را پرستش میاین صور  ،به آنان گفت: پیشینیان شما
خـاطر ین شـرک آنهـا بـهبنـابرا 2؛ها را پرسـتیدندسحس مردم این صور  ؛باریدبرای آنها می

نـه صـرف سـاخت  ؛بـود داشـتندای که مردم به آنهـا ها و دید استقاللیپرستش آن صور 
 دادند.صور  و عبادتی که مردم در کنار آنها انجام می

                                                 
 .434،  9،  منهاج السند النبهخدتیمیه، احمد، بنا. 1
 .842،  2،   ثیرتفسیر ای کثیر، اسماعیل بن عمر، . ابن2
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خذوا قبور أنبیائهم مساجد». حدی  0  7«لعن اللاه الیهود و النصاری إتع
ی در تحریم بنای برتیمیه میابن م در سـل  خـاطر آنچـه کـه مُ بـه ؛قبـور نیسـت گوید: هیچ شک 

قبـل از  از پیـامبر گویـد:خود از جندب بن عبداللـه روایت کرده اسـت کـه مـی صری 
گاه باشید که گروهی قبـل از شـما قبـور را مسـجد وفاتش پن  چیز شنیدم که می فرمود: ... آ

   2.کنمرا از آن نهی میمن شما  .عنوان مسجد قرار ندهیدپس شما قبور را به ؛دادندقرار می
گوید: اگر بیم این نبود کـه می« لعن اللـه الیهود...»همچنین عایشه بعد از نقل حدی  

کردنـد )و دور او حـادلی قـرار مسلمانان قبر او را آشکار مـی ،مسجد گردد قبر پیامبر
 9.جز اینکه بیم آن دارم که قبر او مسجد شود ؛دادند(نمی

 پاسخ
: بااری روا َااذ  »را در « لعوَاللرهَاليهود...»یت أوالا َن اتِّ َرُه م  د   َباُب َما ُیک   َعَلـی الَمَسـاج 

نه حرمت! چراکه در ابتدای همین  ،این امر کراهت است ا،پس نهایت 4؛آورده است «الُقُبور  
از دنیا رفت، همسرش به مـد    باب آمده است: هنگامی که حسن بن حسن بن علی

ه سـلم از انجـام آن  ،اگـر ایـن کـار حـرام بـود ،بنـابراین ؛بر او بنـا کـردای بر قیک سال قب 
ه را خراب می  کردند. ممانعت کرده و یا قب 

 : -خـود را مـی یقبـور انبیـا و اولیـا ،یهودیـان و مسـیحیان ،گذشت که طورهمانثانیاا

آنـان را کـه هـیچ مسـلمانی أولیـا و یـا قبـور در حالی ؛داشتند هاو دید الوهی به آن پرستیدند
 کند!پرستش نمی

یته». حدی  .  سوع
ع

 إال
ً
 مشرفا

ً
 طمسته و ال قبرا

ع
 إال

ً
  5«أن ال تدع تملاال

ـا  گوید: از ابـیتیمیه برای اثبا  حرمت بنای بر قبور، این حدی  را ذکر کرده و میابن هی 
به من فرمود: آیا تو را بر امـری نفرسـتم  طالبأسدی نقل شده است که: علی بن ابی

                                                 
د بن اسماعیل، 1  .17،  9،  الجامع الصری . بااری، محم 
 .924،  8،  اقتضاء الصراط المستقیمتیمیه، احمد، . ابن2
 . 22،  8،  الجامع الصری محمد،  ،. بااری3
 . همان.4

 .75  ،تهحیدال ،عبدالوهاب، محمدبنا ؛777،  8،  صری  مسلممسلم، نیشابوری، . 5
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به من امر کـرد کـه از هـیچ تمثـالی گـذر  مرا بر آن فرستادض پیامبر ه پیامبرک
، مگـر اینکـه آن را مگـذر مگر اینکه آن را محو و نابود گردانی و از هیچ قبر مشـرفی ،مکن

 0.مساوی قرار دهی

 پاسخ
بلکـه صـاف و مسـط    ؛منظور، هدم و تاریب قبور نیسـت ،أوال: برخی قادلند در اینجا

نظر استکردن رو  اسـت کـه بـه معنـی علـو و « مشرف»شاهد این مدعی، لفظ  .ی قبور مد 
تاریب  ،پس اگر منظور از این روایت 2؛شودباشد که به کوهان شتر نیز گفته میبلندی می

و این یعنی «! سّونته»که آمده است: حالی در ؛«سّونتهَباألرض»فرمود: قبور بود، باید می
ی»ه اینکه آن را با زمین یکسان کن! چـون لفـظ ن ؛قبور را مسط   قرار بده دو معنـی « سـو 

مسـاوی قـرار دادن دو چیـز و اگـر بـدون آن  ،تعدیه استعمال شود یعنی« باء»دارد: اگر به 
در قـرآن آمـده  9.ها از پیکره یـک چیـزها و زدودن کجیاز بین بردن ناهمواری ،باشد یعنی

ْنُتُهََوََنَ ْخُتَفيِهَاست:   .4َفَقُعواََلُهَساِجدنَوَََِوْوَُروححََفِإذاََسوَّ
تـوان در ثانیا: اگر این روایت برای تاریب قبر و یا بنای بر آن هم باشـد، بـاز هـم نمـی

مسلمانان نبوده و در واقـع  قبر ،موضوع این روایت راکهچ ؛مورد قبور اولیا به آن استناد کرد
ار است قبور تکـریم  ،که سیره مسـتمر بـین مسـلمانان برسد به قبور پیامبران و اولیاچه ؛کف 

خداونـد بـود، ایـن  یآنها بوده است! لذا اگر قبری برای شاو مسلمان و یا یکی از اولیـا
ار آن را زیار  کنند و یا قبله قرار داده و بحرستند. ؛شوددستور شامل آن قبر نمی  هرچند کف 

 . روایت جابر4
کاری شود و یا بر گچ یکه قبر ند هی کردن پیامبر گوید:جابر بن عبدالله انصاری می

 1.یا بر آن بنا گذاشته شود ،آن بنشینند
                                                 

 .93،  جهاب في الرلف یغیر الله رالصالة إلی القبهریمیه، احمد، ت. ابن1

 .939،  1،  لسان العربمنظور، محمد، . ابن2

 .495،  94. همان،  3

 .81. سوره حجر، آیه4
 . 773،  8،  صری  مسلم. نیشابوری، مسلم، 5
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 پاسخ
صــحابه،  گرنــهدر ابتــدا بایــد گفــت کــه نهــی در ایــن روایــت تنزیهــی اســت نــه تحریمــی! و 

م بود دفـن نمـی شانرا در حجره پیامبر کردنـد. همسـر حسـن بـن که مکانی مسق 
ه بنا نم تا یک سال بر قبر شوهرش حسن بن علی و یـا صـحابه او را از ایـن  0کـردیقب 

-این مسئله مربوط به قبور انسـان البته باید به این نکته توجه کرد کهداشتند! یعمل باز م

عی آیـه های عادی است و شامل اولیا و پیامبران نمی ل ّتخمّنَعلريهمَشود. شاهد این مد 
 ازه داده است. مسجد بر قبور اصحاب کهم را اج یاست که بنا واجداًَ

 داللت آیه 
ً
خذنع علیهم مسجدا  بر جواز بنای بر قبور  لنتع

دهـد. گروهـی قصـد خداوند از نزاع دو گروه در رابطه با اصحاب کهم خبر می ،در این آیه
را  بـر جایگـاه ایشـان مسـجد ساختن قصد ،ی بسازند و گروه دیگریداشتند تا بر قبور آنها بنا

ی نسبت به هیچ ند و یا پیامبراز آنجا که خداو ؛داشتند یک از این دو عمل نهی و رد 
 .آید که ساخت بنا و مسجد بر قبور اولیـا اشـکالی نـدارددست میبه طوراند، اینوارد نکرده

از کـافران  ،داشـتند را که قصد ساخت بنـا بـر قبـر اصـحاب کهـمکسانی ،در روایاتی آمده
خاطر قصد آنها بـرای خاطر ساخت بنا بر قبر، بلکه بههذم  آنها در این روایا  نه ب لذا ؛بودند

 2.به فراموشی سحردن داستان اصحاب کهم بود
رین در ذیل این آیه  ند از:ااند که برخی از آنها عبار هایی را مطرو کردهبح  ،مفس 

َفقراُلواَاْبُ رواَگوید: جملـه ذیل این آیه می تفسیر المیزانعالمه طباطبایی: عالمه در 
ْعَلُمَِبِهْمََعَ

َ
ُهْمَأ ار گفتند َلْيِهْمَُبْ يانًاََربُّ رِمنَوََغَلُبرواَچراکه بعد از آن آمده است:  ؛را کف  قراَلَالَّ

ْوِرِهْمَ
َ
آن روز را  یکه منظور از این گروه مـومنین بودنـد کـه فرهنـگ غالـب جامعـه َعلىَأ

ی بر آنها بسازند تا از یبنا بنیان این بود که یاند: مقصود مشرکین از بنابرخی گفته ؛داشتند
لع نشود  9.دیدگان مردم مافی باشند و کسی بر داستان آنها مط 

                                                 
 .22،  8،  صری  یااری. بااری، محمد، 1
 .877،  97،  تفسیر القرآنالمیزان فی . طباطبایی، محمد حسین، 2

 .875،  97. همان،  3
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گویـد: از روایتـی را ذکـر کـرده اسـت کـه مـی ،ذیل این آیـه ،جامع البیانطبری: او در 
ی یعبداللـه بن عبید بن عمیر نقل شده است: ... مشرکین گفتند: ما بر اصحاب کهـم بنـا

کنـیم. ا فرزنـدان پـدران مـا هسـتند و خـدا را در ایـن بنـا عبـاد  مـیچـون آنهـ ؛سازیممی
 عقیدهچراکه آنان از ما هستند و با ما هم ؛تر هستیممسلمانان نیز گفتند: ما به آنها نزدیک

 0.کنیمکنیم و خدا را در آن عباد  میآنان مسجدی بنا می جایگاه لذا ما بر هستند؛
ی نقل کرده ذیل این آیه گفته است: ابی ،نیز الدّر المنثهرسیوطی: صاحب  حاتم از سد 

پادشاه مومن آن زمان از بزرگان قومش  ،که ماجرای اصحاب کهم فاش شداست: زمانی
ای از عـده ،شت کـه در زمـان اوانام دقیوس وجود دبه پادشاهیگفتند:  ؛درباره آنها پرسید

سـحس پادشـاه  ؛دی شـهر نوشـتای بـر ورواو نـام آنـان را بـر صـاره .جوانان مفقود شدند
-بسـیار خـوش ،خواست تا آن صاره را بیاورند و وقتی اسامی اصحاب کهم را در آن دیـد

نشانی از حقانیت معـاد  ،اند و اینحال شد و گفت: این گروه، مرده و سحس برانگیاته شده
اعـالم کردنـد کـه خداونـد مردگـان را مبعـو   هبـه همـ ،به این واسطه ؛و روز قیامت است

نَ :فرمایدخواهد کرد و این معنی قول خداوند است که می
َ
َوَكَمِلَكَأعثرناََعَلرْيِهمَليعل رواَأ

اَعةَََلَرن َِفيَها نَالاَّ
َ
ایـن قـوم صـال   جایگـاه پس پادشاه گفـت: مـا بـر ؛وعدَاللهَحقََوأ

کنـیم و ایـن معنـی قـول کنیم و خـدا را تـا زمـان مـر  در آن عبـاد  مـیمسجدی بنا می
ورهمَل تخمنََعَلْيِهمََوْاِجدا: فرمایدد است که میخداون

َ
منوَغلبواَعلىَأ  .2َقاَلَالَّ

 اشکاالت سلفیان بر داللت آیه 
ً
خذنع علیهم مسجدا  و پاسخ به آنها لنتع

سوره کهم در جواز بنـای بـر قبـور، روایـاتی دربـاره اصـحاب کهـم  89 عالوه بر ظهور آیه
سلفیان درصدد توجیه ایـن آیـه برآمـده و بـر  ذال ؛مل استدال  بر جواز این ع کهوجود دارد 

کننـد. أهـم  عقیده خود مبنی بر عـدم جـواز بنـای بـر قبـور أولیـا و پیـامبران پافشـاری مـی
 ند از: ااشکاال  سلفیان بر داللت این آیه عبار 

                                                 
 .893،  95،  جامع البیان. طبری، ابوجعفر، 1
 .735،  5،  الدر المنثهرالدین، . سیوطی، جالل2
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ی . احکام شرایع قبل از اسالم وقتی معتبر است که نهی1 بار آن وارد نشاده  و ردع
 باشد 

 ،مـومن یدربـاره اصـحاب کهـم و اینکـه گروهـ)آلوسی در تفسیر خود بعد از نقل روایـاتی 
گویـد: عقیـده مـا در مـورد مـی (،مسجد بر قبر اصحاب کهم را گرفتنـد ساختتصمیم بر 

آور است که خداونـد و یـا زمانی برای ما الزام ،ادیان قبل این است که احکام ادیان گذشته
ی برای ما نقل کنندآن را بدون هیچ  پیامبر که در مورد اصحاب در حالی ؛انکار و رد 
اـاذ  قضیه برعکس است؛ چراکه احادی  زیادی از پیامبر ،کهم در مورد نهـی از ات 
تنها درصدد بیان داستان گروهی است که عزم بـر  ،یهآعنوان مسجد وارد شده و این قبر به

مقام مدو عمل آنها و یا تشویق بـه داشتند و در  را اصحاب کهمجایگاه بر  ،ساخت مسجد
چراکـه فعـل گروهـی کـه شـاو معصـومی در میـان آنـان حضـور  ؛پیروی از آنان نیست

ت نیست برسد به عـزم آنـان بـرای انجـام فعـل! غیـر از اینکـه طبـق چه ؛نداشته باشد حج 
 0.این تصمیم از طرف سالطین و أمراء آن زمان گرفته شده بود ،برخی از روایا 

لپاسخ به   اشکال أوع
الإسـتثناء آن را آمیز بـه میـان آمـده، ب  که ذکری از اعمال شرکزمانی هر ،خداوند در قرآن

َ: فرمایـدبعد از ذکر داستان سـامری مـی ،مثال ؛نقد و نکوهش کرده است ََلّ
َ
َفراَلََنرَرْوَنَأ

َ
أ

اََوََلََنْ ًعرا بیـان  نیـز بعـد از ذکـر داسـتان قـوم سـبأ 2؛َنْرِجُعَِنَلْيِهْمََقْوًَلََوََلََنْ ِلرُكََلُهرْمََضرًرّ
َنْعَلُمََوراَُتْخُ روَنََوَوراَ: دارد می َ اَواِتََواأْلَْرِضََو ِميَُنْخِرُ َاْلَخْ َءَِفحَالَاّ ِهَاَلّ ََنْاُجُدواَِلَلّ ََلّ

َ
أ

رِهََوراَََلَ: فرمایددر مقام سرزنش نصاری نیز می 9؛ُتْعِلُ وَنَ َتْعُبُدوَنَِوْوَُدوِنَالَلّ
َ
َنْ ِلرُكَُقْلَأ

ِ يُعَاْلَعِليُمَ ُهَُهَوَالَاّ اََوََلََنْ ًعاَََۚوالَلّ حال چگونه است که بعد از ذکـر ایـن داسـتان  4؛َلُکْمََضًرّ
                                                 

 .883،  2،  ررح المعانیالدین، . آلوسی، شهاب1
سوره طه، ) ؛«سازدض ی به آنها عاید نمینگرند که آن گوساله هیچ حرف و اثری و هیچ خیر و شر  پرستان نمی آیا این گوساله. »2

 .(21آیه
 آورد وها و زمین را بیرون میکه نهان در آسمانهمان ؛گونه فریب داده تا برای خدا سجده نکنندو شیطان آنان را این. »3

 .(85سوره نمل، آیه) ؛«داندکنید، میدارید و آنچه را آشکار میآنچه را پنهان می
پرستید که مالک هیچ سود و زیانی نسبت به شما ناواهد بودض! و خداست که شنوا و  را غیر از خدا می بگو: آیا شما کسی. »4

 .(37سوره مادده، آیه) ؛«داناست
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 ساختکه قصد هیچ نقد و سرزنشی بر آن نیامده است؛ بلکه در روایا ، کسانی ،آمیزشرک
  لعـن یهـود و بعـد از روایـا انـدض و چـرا پیـامبرمومن توصیم شـده ،مسجد داشتند

د کـالم خـود ذکـر نکردنـدنصاری، این آیه را به انـد کـه یـا صـحابه نقـل نکـرده ؛عنوان مؤی 
لعروَاللررهَاليهرودَوَ»فرمـود:  ل تخرمنََعَلرْيِهمََوْارِجدا بعد از قرادـت آیـه پیامبر

 و یا روایاتی از این قبیلض!  «ال صارى...الخ
سـت و روایـا  ناهیـه در مقـام بیـان مطلـب بنابراین این آیه مورد نهی از طرف شارع نی

ـت یهـود و نصـاری  بود تقبی  پرستش صاحبان قبور یکی از آنها دیگری هستند که که توس 
چـرا  ، پـسشـداگر صرف نماز خواندن کنار قبور موجب شرک مـی گرنهو  ؛گرفتصور  می

بـدون  ، عمـری را در منـزل خـود و در کنـار قبـر پیـامبرعایشه همسر پیامبر
ض و پس از دفن عمر بود که دیواری بین منزل خواندمیل دیگری نماز دگونه دیوار یا حاهیچ

همچنـین بیهقـی دربـاره حضـر   0؛بکـر و عمـر کشـیدندو ابی عایشه و قبور پیامبر
گریسـت و رفـت و مـیبه زیار  قبر عمویش حمزه می فاطمه نویسد:می فاطمه

 2.خوانددر کنار آن نماز می

از مشارکین  ،اصحاب کهف را داشتند جایگاه ه قصد ساخت مسجد برک. کسانی0
 بودند

َ هیئت دادمی افتاء عربستان در ذیل سوالی درباره آیـه ِخَمنَّ ْوِرِهْمََلَ تَّ
َ
ِمنَوََغَلُبواََعَلىَأ َقاَلَالَّ

ل اند: در مورد اینکه منظور از این جمله چـه کسـانی هسـتند، دو قـو گفته ،َعَلْيِهْمََوْاِجًدا
دیگـری اینکـه آنهـا از  ؛وجود دارد: یکی اینکه آنها از مسلمانان و مومنـان آن زمـان بودنـد

اهل شرک بودند. ظاهر این است کـه قـادلین ایـن جملـه از اصـحاب نفـوذ و قـدر  در آن 
شدگان، محل اشکال است. نظر ولی اینکه آیا آنان از ممدوحین هستند یا ذم ؛جامعه بودند

در ، دلیل روایا  زیادی که از پیامبربه ؛نها از مذمومین هستنددرست این است که آ

                                                 
 .951،  8،  رفاء الهفاء علی، . سمهودی،1
 .3852، و979،  4،  السن  الکبری ابوبکر، . بیهقی،2
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ااذ قبور به  0.عنوان مسجد وارد شده استنهی ات 

م  پاسخ به اشکال دوع
گروهی که قصد ساخت مسجد بر قبر اصـحاب کهـم را  گردد،روشن میروایا   بر اساس

رِمنَوَدارد: جملـه از مومنان بودند. عالمه طباطبایی ذیل این آیه بیان مـی ،داشتند قراَلَالَّ
ََعَلْيِهْمََوْاِجداًَ ِخَمنَّ ْوِرِهْمََلَ تَّ

َ
دین دارد و شاهد این مطلب، تعبیـر  َغَلُبواََعلىَأ اشاره به موح 

در  بردنـد؛ در واقـعکـار مـی؛ چراکه اگر مومن نبودند، کلمه معبـد را بـهآنها به مسجد است
 ؛شـودا و سـجده بـرای او انجـام مـیمسـجد جـایی اسـت کـه در آن ذکـر خـد ،عرف قرآن

بـه أمـر  غلبواَعلىَأورهمدر « هم»چون اگر ضمیر  2؛َوَوااِجُدَُنْمَكُرَِفيَهاَاْسُمَاللِهَمثل
 ،برگردد و منظور از آن مردم باشد، پس در آن زمـان إذ یتنازعون أمرهم بینهممذکور در 

دین بوده است و اگر ضمیر به اصحاب ک ـدون  هم برگردد، بـازغلبه با جناو موح  هـم موح 
شـان متصـدی امـر آنـان بعـد از مـر ، ای که آنها در جامعه آن روز داشتند(خاطر غلبه)به

، والیان و أمراء هسـتند «غالبون»، موصول در جمله باشد، پس «هم»شدند. اگر منظور از 
دینکه بر آنچه اراده می    9.بودند کردند قادر بودند و والیان نیز در آن زمان از موح 

بـه کفـار و  الرمنوَغلبرواَعلرىَأوررهمنهی از بنای بر قبور،  اینکه با استناد به روایا   
حتی یکی از این روایا  را  پیامبر راکهچ ؛مذمومین تفسیر شوند، ادعایی باطل است

-به این آیه اسـتناد نکـرده ،در ذیل این آیه بیان نکرده و صحابه نیز برای منع بنای بر قبور

و روایـا  ناهیـه، در دو مقـام  ل تخرمّنَعلريهمَوارجدا دهـد کـه آیـهاین نشان مـی ؛اند
 باشند. ماتلم قرار دارند و هر کدام ناظر به مطلب خا   خود می

د روایات ناهیه است.  نه مخالف آنها ،. این آیه مؤیع
قبور نیست، گوید: این آیه نه تنها ماالم روایا  ناهیه از بنای بر راجحی در کتاب خود می

د و تصدیق ـت  پیـامبر راکـهچ ؛کننده آنها نیز هستبلکه موی  اـاذ قبـور توس  دربـاره ات 

                                                 
ة و اإلفتاء، ف1  .859،  4تاوی اللجنة الدادمة،  . اللجنة الدادمه للبحو  العلمی 

  .45. سوره ح ، آیه2
 .873،  97،  المیزان في تفسیر القرآن. طباطبایی، محمد حسین، 3
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بـر  ،رفـتعنوان مسجد فرمودند: هرگاه مرد صـالحی از آنـان از دنیـا مـییهود و نصاری به
اینـان بـدترین خلـق خـدا  ؛کشـیدندکردنـد و تصـاویری در آن مـیقبرش مسجدی بنـا مـی
ـــز ـــرآن نی ـــتند و ق ـــی هس ـــرده و م ـــر ک ـــئله را ذک ـــین مس ـــد:هم رررِمنَوَ فرمای َقررراَلَالَّ

ْوِرِهْمَ َعَلى َغَلُبوا
َ
َ أ ِخَمنَّ پس این دو آیه درصدد بیان یک مطلب هستند  ؛َوْاِجداًَ َعَلْيِهْمَ َلَ تَّ

 0.و ماالفتی با هم ندارند

م  پاسخ به اشکال سوع
ال: آنچه از این روایا   قبـور انبیـا را  ،و نصـاری این اسـت کـه یهـود رسدبه ذهن میأو 

-بـه 2؛دادند؛ کمااینکه در روایا  به آن اشاره شـده اسـتپرستیدند و آن را قبله قرار میمی

کـه قبـور خداوند کسانی .قبر مرا بت قرار مده ،فرمود: پروردگارا پیامبر ،عنوان نمونه
-روایت بیـان تقابل بت و مسجد در این 9.خود را مسجد قرار دهند لعنت کرده است یانبیا

 دانستند.پرستیدند و قبله خود میگر این است که آنان قبور انبیا را می
ها ناظر به شرک یهود و نصاری است که برخالف آنچه انبیا بـرای ها و نهیلذا این لعن

حق  لعـن و تکردند؛ لـذا مسـآن مبعو  شده بودند عمل کرده و دین پیامبران را واژگونه می
شدند. این انحراف فکری به قدری در آن زمان قـوی بـود کـه یامبران مینفرین خداوند و پ

و بعـدها آن را اجـازه  نـدکردمسلمانان را حتی از زیار  قبور نهی می ،در ابتدا پیامبر
گوید: منع از این عمل در جـایی اسـت کـه تـرس از ایـن حجر عسقالنی نیز میابن 4ند.داد

-خود انجام مـی یود که یهود و نصاری با قبور انبیاهمان برخوردی ش ،باشد که با این قبر

امتنـاعی  ،ولی هرگاه از این مسئله ایمن باشیم ؛پرستیدندو آن را قبله قرار داده و می دادند
 1.نیست

مسـجد بـر قبـر اصـحاب کهـم و عبـاد   سـاختثانیا: در این داستان، مومنین قصد 
                                                 

 .975،  9،  مجانبد أال الثبهر المصلی  في الم ااد رعند القبهر. راجحی، عبدالعزیز بن فیصل، 1

حر  عاملی، ) ؛«مساجد أنبیادهم قبور حیثاتاذوا الیهود لعن عز وجل الله فإن مسجدا، ال و قبلة، قبري تتاذوا ال». 2
 .(455،  7،  رسائل ال یعهابوجعفر، 

 .794،  98،  مسند أحمد. شیبانی، أحمد بن حنبل، 3
 .738،  8،  صری  مسلمابوری، مسلم، ش. نی4

 .852،  7،  فت  الباریحجر عسقالنی، احمد بن علی، بنا. 5
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 ؛از مشـرکین بودنـد ،ت که گروه غالبخداوند را داشتند و حتی در یک روایت هم نیامده اس
ااذ قبور بهبنابراین نمی اند، نتیجه عنوان مسجد نهی کردهتوان با استناد به روایاتی که از ات 

 ؛در مقام بیـان یـک موضـوع هسـتند ،ل ّتخمّنَعليهمَواجدا گرفت که این روایا  و آیه
یا صحابه در سانانی کـه  پیامبر ،دیگر ربت داشتنداگر این دو مسئله به یک راکهچ

 کردند.اند، به این ربت اشاره میدر مورد بنای بر قبور گفته

 نتیجه
جهت عبـاد  خداونـد، به ،مسجد بر قبور اولیا ساختآید که دست میاز مطالب پیشین به

س نیست. اگر در روایاتی یهود و نصاری بـه مسـجد بـر  سـاختخـاطر مورد نهی شارع مقد 
پرستیدند و قبر آنان را بـت به این دلیل است که آنها صاحبان قبور را می ،اندقبور لعن شده

در  ،بـت قـرار دادن قبـور توسـت یهـود ،نیز کمااینکه در روایت پیامبر ؛دادندقرار می
-خـود را مـی یآنهـا قبـور انبیـا یعنی،بر قبور قرار گرفته و این  هایشانجدکنار ساخت مس

را در  صـحابه، پیـامبر گرنـهو  ؛ی نسـبت بـه آن داشـتندو دید ربوبی و الوهپرستیدند 
م دفن نمی یبنا کرد و نمـاز ها در کنار قبر ایشان زندگی نمیکردند و عایشه نیز مد مسق 

 خواند!نمی
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 منابع
 .قرآن کریم .9

، منهاج السانة النبویاة فاي ن ام کاالم الشایعة ال دریاةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم، ابن .8
، چــاپ اول: جامعــة اإلمـام محمــد بــن ســعود اإلســالمیة، عربســتانســالم، تحقیـق: محمــد رشــاد 

 .ق9457

، اقتضاا  الصاراب المسات یم لمخالفاة أصاحاب الجحایمتیمیه، أحمد بن عبدالحلیم، ابن .7
 .ق9491، چاپ هفتم: دار عالم الکتب، بیرو تحقیق: ناصر عبدالکریم العقل، 

: طبـع کویت، ب یر الله والصالة إلی ال بورجواب في الحلف تیمیه، أحمد بن عبدالحلیم، ابن .4
 .ق9479، چاپ اولفي الکویت، 

، تحقیـق: عبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم، مجماوع الفتااوی تیمیه، أحمد بن عبدالحلیم،ابن .5
 .ق9497: مجمع الملك فهد لطباعة المصحم الشریم، مدینه

 تا.بی ا،نبی :اج، بیال وانین الف هیةمحمد بن أحمد،  ،یکلب یجزابن .7

الـدین محـب ، مصح :فتح الباري شرح صحیح البخاري، یأحمد بن عل عسقالنی،حجر ابن .3
 .ق9731 ،: دارالمعرفةبیرو الاطیب، 

 ،، تحقیـق: شـعیب األرنـؤوطمسند اإلمام أحماد بان حنبالشیبانی، أحمد بن محمد، حنبل ابن .2
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